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Comunicat La Bonne març - abril 2020
Des de les nostres cases-cossos amb feminismes amorosos
 
Fa poques setmanes era 8 de març i cavalcàvem juntes els carrers creixent com la lluna, que ens anunciava sense saber-ho, l’últim ball abans d’aquesta pausa 
planetària.

Avesades a galopar primaveres, no ens esperàvem que una sacsejada ens portaria a escriure aquestes línies des de casa. Des de casa però, espai polític de 
les dones per excel·lència, seguim fent poètica i política persistents i amatents.
Ara ens reunim per zoom, en pijama i sense sostens, (això sí!) mentre ressonen arreu les nostres mares feministes dels setanta…”Abajo el sujetador!”

A la Bonne, l’any 2012 ja vàrem haver d’emprendre un ERO amb la retallada del 90% de les subvencions sota la coartada de la crisi, quan la suma de dones i 
cultura va ser diana perfecta per la precarització. Tot i això, vàrem remuntar i transformar el projecte. Enguany encetàvem una certa estabilitat amb els vents 
favorables cap a una negociació del conveni a favor de La Bonne, amb el nou govern de la Diputació de Barcelona. Ara, després d’anys de molt d’esforç i 
compromís per mantenir el projecte viu, ens haurem d’enfrontar a un ERTO i a la incertesa del que ens depara aquesta crisi de caràcter global, una vegada 
més, a les dones i a la cultura.

Ja sabíem i hem constatat que no canviarem “la casa de l’amo amb les eines de l’amo” i sabedores d’això, els darrers anys hem decidit fer la nostra pròpia 
caixa d’eines amb la confiança, l’entusiasme, la creativitat, el compromís, la tendresa, la ràbia, el plaer, l’empatia, la força, la fragilitat, la cuina, els crits, la 
paciència i les urgències; però sobretot, amb la decisió de construir una comunitat àmplia i diversa que fes d’aquesta casa un refugi i una festa de creació 
permanent, el termòmetre de la qual fossin els somriures entre passadissos, les abraçades i l’amabilitat dels dies. 

Amb aquesta caixa d’eines en mà hem construït casa nostra. Una casa oberta. Lluitadora i tendra, generosa i contradictòria, ferma i inestable. Un espai on 
seguim conspirant a favor de totes les pluralitats i on desbordem els límits legals que ens imposa la Llei d’Estrangeria amb la nostra amistat i compromís, i 
que fan que avui, en ple confinament, ens arribi la meravellosa notícia de la victòria d’un judici que ha estat llarg i desesperant: la nostra companya Rose i el 
seu fill, tindran per fi els papers.

És en aquest marc que volem posar especial atenció a la singularitat de les nostres companyes més vulnerabilitzades d’aquest ecosistema que és la Bonne, les 
companyes de Sindillar, que ara s’han quedat sense feina i viuen una situació alarmant. Us proposem doncs donar suport a la seva puntada de fil subversiva 
perquè elles, lluny de quedar-se paralitzades, han fet mà una vegada mes de fil i agulla i han creat les SindiRebels, nines de drap que són ja una icona de 
resistència en temps estranys i que quan això passi (que passarà això també) es convertiran en els souvenirs subversius que ens faran companyia a casa, 
aquestes cases nostres, que són més de nines de drap, que de barbies.

Per tot això us volíem escriure, per tot això i per dir-vos que us pensem, que us acompanyem en les pèrdues o en la febre i que seguim connectades. Que 
aquest virus no farà trontollar els fonaments d’aquesta casa nostra, que aquest confinament farà retrobar-nos amb ganes d’abraçades infinites i que sigui 
quin sigui l’escenari que la barbàrie patriarcal ens tingui preparat; sigui la distopia més grotesca, sigui el 5G, les biopolítiques més perverses, les fronteres 
més rígides, les vacunes més innecessàries, els microxips de Bill Gates, un nou desordre mundial, la retallada de drets fonamentals o dels pressupostos de la 
cultura, (aquesta que continua sense considerar-se un bé de primera necessitat tot i la música, els llibres, el dibuix, la poesia i les arts que ens acompanyen 
aquests dies, fent-los menys hostils) sigui quin sigui aquest escenari, ens trobarà amb ganes de seguir vivint vides vivibles per a totes i amb cossos oberts a 
la vida i a l’Eros i no al Thanatos, amb la caixa d’eines a punt com qui tragina una farmaciola per fer les cures que calgui. Una farmaciola atenta a les cures 
mil·lenàries de les nostres àvies remeieres, plenes de farigola, equinacea, àrnica, artemisa i també mms (diòxid de clor) si cal, però sobretot plenes de 
rebel·lió i creativitat, perquè a la Bonne seguirem treballant juntes i amb vosaltres per les cultures de les cures, ara més que mai. 

Amb feminismes d’amors en temps de pors;  

Marta Vergonyós Cabratosa, Norma Falconi Fabara, Karina Fulladosa Leal;

I l’equip de gestadores: Rocío Campaña Mora, Neus O. Bonachera, Montse Sánchez de Serdio Martín, Glòria Marcet Trullàs, Marta Goñi Fernández, Míriam 
Sánchez García, Èlia Farrero López i Mariona Marcet Blasi.
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Presentació
El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, La Bonne és un projecte conformat per les aportacions de totes les dones que en 
formen part o hi col·laboren. És per això que La Bonne es planteja com un espai obert a la co-creació de propostes que donin suport a la la 
creació, divulgació, promoció de la cultura, així com al foment de la participació i la visibilització de les dones en la creació cultural, esdevenint així 
un espai innovador i un viver de producció i intercanvi. La Bonne és una plataforma creativa d’innovació, recerca i producció cultural situada al cor 
de la ciutat de Barcelona. Disposa de diversos espais per a la creació de les diferents disciplines artístiques (arts visuals, música, arts escèniques, 
literatura, audiovisual...) posant l’accent als col·lectius de caràcter feminista. 
Es tracta d’un equipament cultural en estret contacte amb la creació més emergent i amb els diferents col·lectius locals com també amb la 
xarxa de museus i artistes europees. La Bonne aposta per aquesta transformació i aposta perquè aquest procés no sigui excloent ni exclusiu de 
determinats segments de la població amb recursos econòmics i formatius, sinó que integri a diferents col·lectius, posant especial atenció en 
el sector de les treballadores culturals, en el de dones joves i en el de dones migrades. Tot això en un marc de transversalitat i connexió, amb 
l’objectiu de potenciar i mobilitzar al màxim totes les capacitats i talents en els àmbits tecnològics, artístics i culturals. Per això apostem per aquest 
nou espai d’irradiació, de creació de valor i de riquesa, en què les dones som les protagonistes i podem seguir donant contingut i aportant sentit 
actualitzat a l’origen fundacional de l’Espai Francesca Bonnemaison. La Bonne es constitueix com un dels espais feministes de referència de la 
ciutat acollint projectes, encàrrecs i oferint serveis de manera qualitativa, per crear un públic atent als nous llenguatges i sensible a les propostes 
culturals feministes contemporànies.

Qui som?
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Antecedents
1909 - La pedagoga Francesca 
Bonnemaison funda el 1909 a Barce-
lona, al carrer Elisabets, la primera 
biblioteca de dones pública de tota 
Europa, la Biblioteca Popular de la 
Dona. Un any més tard, funda l’Insti-
tut Popular de la Dona. Aquests espais 
permeten acostar a milers de dones el 
coneixement cientíc, pedagògic, artís-
tic i manual, possibilitant la seva parti-
cipació com a subjectes de ple dret de 
ciutadania.

1922 - Trasllat de l’Institut de la seu 
original al carrer Sant Pere més baix 
número 7, a tocar del centre emergent 
de la ciutat.

1935 - Llançament de la revista 
Claror, publicació de l’Institut de Cul-
tura i Biblioteca Popular de la Dona. 
S’editarà fins al juny de 1936.

1936 -  Trasllat de l’Institut de la 
seu original al carrer Sant Pere més 
baix, número 7, a tocar del centre 
emergent de la ciutat. Refosa de l’Es-

cola Professional per a la Dona i la 
Secció d’Ensenyament Domèstic de 
la Generalitat de Catalunya amb el 
nom d’Escola Professional per a la 
Dona, que s’instal·la també al carrer 
Sant Pere més baix, 7.

1941- Cessió de l’Institut de Cul-
tura i la Biblioteca Popular de la Dona 
a la Diputación Provincial de Barcelo-
na, amb el compromís que se segueixi 
desenvolupant l’obra duta a terme fins 
al moment i passa a mans de la Sec-
ción Femenina de la Falange amb el 
nom Instituto de Cultura para la Mujer.

Dècada dels 70 - L’edifici 
acull la seu de l’Institut del Teatre fins 
finals dels 90.

1995 - El moviment feminista de 
la ciutat, sabedor que l’Institut del 
Teatre abandonaria l’edifici, comen-
ça la reivindicació de l’espai per con-
vertir-lo en un centre de cultura per a 
dones. S’inicia un procés de reflexió i 
debat obert a totes les dones per de-
cidir el perfil del centre de cultura que 
es reclamava. L’objectiu era reprendre 

l’esperit que va animar en el seu mo-
ment  l’activitat de l’Institut, actualit-
zant-ne l’ús, i que fos un reflexe de la 
situació actual de la cultura i la creació 
de les dones a la ciutat. En aquest pro-
cés, 80 associacions signen un manifest.

2002 - El Consell de Dones de Bar-
celona aprova una resolució per donar 
suport a la proposta de recuperació de 
l’Institut Popular de la Dona. La proposta 
de les promotores es planteja dins d’una 
relectura del concepte de cultura, com 
un espai de trobada, intercanvi i creació, 
on es poguessin aplegar les aportacions 
que en aquest terreny havien aportat i 
aportaven les dones en tots els àmbits 
de creació.

2003 - Signatura d’un conveni en-
tre l’Associació Promotora del Centre de 
Cultura de Dones i la Diputació de Bar-
celona per cessió d’ús de dues plantes 
de l’edifici durant 10 anys, prorrogables, 
per instal·lar-hi el Centre de Cultura de 
Dones Francesca Bonnemaison.

2004 - Inauguració formal de l’Es-
pai Francesca Bonnemaison, al mateix 
lloc on l’any 1923 s’havia construït 
l’Institut de Cultura i la Biblioteca Po-
pular de la Dona. L’espai, propietat de 
la Diputació de Barcelona, dóna cabu-
da a: la Biblioteca Francesca Bonne-
maison, l’Escola de la Dona, el Servei 
de Promoció de Polítiques d’Igualtat i 
el Centre de Cultura de Dones Fran-
cesca Bonnemaison. El CCDFB es va 
consolidant com un espai on es duen 
a terme nombroses activitats: exposi-
cions itinerants, presentacions de lli-
bres i revistes, debats i taules rodones, 
cursos de formació audiovisual, tallers 
de fotogra a, informàtica, comunica-
ció, cinema i perspectiva de gènere.

2012 - Fruit de la crisi i la conjun-
tura econòmica resultant, l’equip del 
Centre de Cultura de Dones topa amb 
un seguit de retallades que fan ne-
cessària una nova revisió del projec-
te. En un acte no només simbòlic sinó 
també performatiu, la casa s’obre de 
bat a bat i després d’una jornada par-
ticipativa, el CCDFB es rebateja amb 
el nom popular de La Bonne.

2015 - El nou centre esdevé un 
espai de trobada, intercanvi i crea-
ció de projectes culturals feminis-
tes centrats en tres àmbits: els au-
diovisuals, la performance i el viver 
de projectes.
En aquesta nova etapa, La Bonne es 
va proposar convertir-se el primer 
Hub cultural de dones de Catalun-
ya posant el seu espai de creació a 
disposició de dones i entitats que 
desenvolupessin projectes relacio-
nats amb elsector cultural i social. 
Aquest espai de trobada, entès en 
el seu sentit més ampli, transversal 
i multisectorial, va desembocar en 
el que actualment és La Bonne, un 
espai de referència per tal de pro-
moure i fomentar la participació i 
la visibilització de les dones en la 
creació cultural. Un espai de plaer, 
de creació de valor i de riquesa, 
en què les dones som les protago-
nistes i podem seguir donant con-
tingut i aportant sentit actualitzat 
a l’origen fundacional de l’Espai 
Francesca Bonnemaison.
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El projecte avui
Una de les principals línies del centre és el de la 
investigació, producció i gestió cultural fomentant 
l’ocupació feminista.
La Bonne compta amb un equip dinàmic de dones, 
lesbianes i trans professionals en la comunicació, 
el disseny, l’audiovisual i la producció... com tam-
bé amb un equip de col·laboradores professionals 
formades en les diferents disciplines tècniques dins 
l’àmbit de la gestió i la producció cultural.
Cada una de les companyes parteix d’una espe-
cialització amb el valor afegit del bagatge multi-
disciplinar que fa que el treball conjunt aporti un 
caràcter propi, més complet i original als productes 
resultants unint experiència i implicació als projec-
tes artístics i culturals.
La nostra missió s'assoleix posant en pràctica els va-
lors següents:
Defensem els drets de les dones, contra el 

masclisme i contra  la violència masclista, contra 
la discriminació de gènere i pels drets de les 
persones LGTBI. El nostre es un espai lliure i de 
llibertat per a totes les dones.

Respectem la diversitat de les persones, dels 
feminismes, de les cultures, i la pluralitat de 
les entitats de dones que transiten per l’espai 
o col·laboren estretament amb el projecte. 
Reconeixem el valor positiu i la riquesa de 

la diversitat en el nostre teixit social i busquem 
el diàleg constant entre persones de diverses de 
cultures perquè el nostre és un espai de reflexió amb 
mirada intercultural. 

Fomentem l’apoderament: El nostre treball ha de servir 
perquè tothom pugui desenvolupar les seves pròpies 
capacitats (learning by doing, learning by creating) 
incloent- hi capacitació ocupacional en l’àmbit de la 
cultura.

La creació col·lectiva: Crear noves formes d’acció 
col·lectiva i de cooperació per a la construcció d’un 
nou discurs, un nou llenguatge i de noves pràctiques 
artístiques i culturals que tenen com a finalitat 
construir uns valors comuns i promoure la integració 
social.

Treballem en xarxa i entenem la cooperació com a un 
nou model de desenvolupament social per tal de 
transformar, amb la nostra manera de fer, la relació 
social i econòmica del nostre univers i, alhora el 
nostre context.

Apostem per l’activisme com a forma d’incidència 
política de forma transversal. Els discursos de La 
Bonne es configuren perquè incideixin, de forma 
activa, en totes les polítques públiques. 
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Les sòcies
L’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison, és una associació sense ànim de lucre i d’interès 
general. La Bonne estableix el seu domicili a Barcelona, al carrer Sant 
Pere Més Baix, núm. 7, segona i tercera planta, 08003 de Barcelona. 
L’àmbit territorial en què La Bonne desenvolupa les seves activitats és 
majoritàriament a Catalunya, si bé en poden desenvolupar en l’àmbit 
estatal i internacional.

La sòciAmiga als Estatuts de La Bonne

Les sòciAmigues son l’actiu que impulsa el dinamisme del centre i 
participen en l’activitat. 

L’Article III dels estatuts de La Bonne del 2012 va perfilar el paper de 
la sòciamiga com “aquella persona que paga la quota anual de l’entitat 
i ajuda a fer créixer i mantenir el projecte, participant activament en les 
activitats”. La Bonne pot comptar també amb el suport de persones 
col·laboradores, les quals sense ostentar la condició d’associades, 
simpatitzen amb l’objecte social i les finalitats de la Bonne i poden 
contribuir econòmicament al sosteniment i finalitats amb les seves 
aportacions.

Evolució

Fruit de la crisi econòmica i de les retallades en el pressupost del 
projecte del centre, la comunitat de sòciamigues es va veure durament 
mermada. El repte actual del centre és fomentar la participació amb 
noves accions comunicatives i creant sinèrgies amb entitats que ja 
formen part de la comunitat de La Bonne. 
També es vol cuidar aquelles sòcies de llarg recorregut donant un 
bon servei d’atenció a la sòcia, començant per l’agraïment, amb la 
informació que se li dóna per mantenir-les interessades i vinculades, i 
amb els aspectes administratius de la relació.

Tipologia de sòcies i ús dels espais

Pel que fa a les persones físiques

S’estableixen tres tipus de sòcies:
La sòciAmiga. És la que paga la quota anual de l’entitat i ajuda a fer 
créixer i mantenir el projecte, participant activament en les activitats i 
les assemblees (amb veu i vot)
La sòciasimpatitzant. Aquesta condició de membre no va associada 
al pagament de quota anual. Reben informació del centre i poden 
assistir a les assemblees sense dret a vot.
La sòcia d’honor. Serà una persona física amb una actuació rellevant 
en l’àmbit de la cultura.

Pel que fa a les persones jurídiques:

Són entitats sòcies aquelles associacions de dones, grups de dones o 
fundacions que ajuden a fer créixer i mantenir el projecte promovent 
activitats. Per poder ser entitat sòcia, almenys una de les seves 
membres ha de tenir la condició de sòciAmiga, qui serà la representant 
de l’entitat.
La Bonne ha teixit, seguint la política dels darrers anys, una àmplia xarxa 
de relacions institucionals. La voluntat d’obrir La Bonne a la ciutadania 
i, alhora, oferir un espai de trobada, intercanvi i diàleg feminista s’ha 
traduït en la signatura de convenis amb entitats de tipologia molt 
diversa i per a un ventall molt ampli d’àmbits de cooperació: des de 
la programació conjunta d’activitats fins a l’intercanvi de serveis o el 
desenvolupament conjunt de projectes.
L’ús de sales i espais per part de les sòcies o col·lectius varia molt, en 
funció de cada entitat: des de les que solament usen les sales per a 
reunions internes, fins a les que organitzen actes públics i multitudinaris.
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Organització de l’entitat

Com ens organitzem? La junta directiva
La Junta Directiva

La Bonne, com a associació sense ànim de lucre que és, té un òrgan de govern escollit per les mateixes sòcies: la Junta Directiva. L’any 2020 hi 
ha hagut eleccions per escollir la nova junta directiva, de les quals va sortir guanyadora la junta presidida per la Marta Vergonyós Cabratosa i que 
s’autodefineix “de continuïtat”.
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Equip de La Bonne
Al llarg de l’any han tingut lloc diverses accions rellevants en la 
vida associativa de l’entitat: les assemblees i accions informatives 
per tractar aspectes interns de l’entitat, exclusivament per a les 
sòcies. Concretament han tingut lloc:
• L’assemblea anual
• Reunió de Coordinació setmanal tots els dilluns (excepte festius 

i vacances agost)
• Butlletins específics per a les sòciAmigues
A l’assemblea general, es va escollir la nova junta directiva. 

Les reunions de coordinació és l’espai sobirà del centre de cultura. 
Hi participa l’equip de gestadores (format per un grup dinàmic 
de dones professionals dins del sectors cultural, feminista i social, 
que comparteixen sabers i es complementen), les comissions de 
treball, com també hi poden participar de manera puntual l’equip 
de col·laboradores o sòciAmigues que volen dur a terme les seves 
activitats a La Bonne. 
Aquestes reunions solen tenir una duració d’entre 1h o 1’30h i els 
objectius principals son: 
• de planificació: encaix de propostes i aterratge de projectes 

propis (creació de comissions Viver de projectes)
• de seguiment de les àrees, projectes i/o encàrrecs que s’estan 

executant
• de valoració d’activitats i/o col·laboracions
• de trobada de les comissions de treball i l’equip de becàries 

universitàries i voluntàries que col.laboren desde l’activisme…
• de compartir alegries i malestars

També s’han dut a terme diferents accions rellevants de l’entitat: 
2 sessions internes per tractar la negociació del conveni amb la 
Diputació de Barcelona  i esdeveniments de caràcter activista amb 
impacte al barri o a la ciutat com participació manifestació 8 de 
març, Festa Major Casc Antic, tió per nens i nenes de Sindillar (els 
quals tenen la seva pròpia comissió d’organització).
Una de les principals línies del centre és el de la investigació, 
producció i gestió cultural fomentant l’autoocupació feminista.
Cada una de les companyes parteix d’una especialització amb 
el valor afegit del bagatge multidisciplinar que fa que el treball 
conjunt aporti un caràcter propi, més complet i original als 
productes resultants unint experiència i implicació als projectes 
artístics i culturals. 
La Bonne és un espai constituït per un equip expert on la coordinació 
entre les seves membres es produeix de forma natural, compartim 
la pràctica sobre què és el feminisme en totes les seves vessants 
i lectures… Les habilitats de treball de l’equip i les tècniques de 
comunicació interpersonal són components essencials del nostre 
equip de gestadores.
Aquests elements posen de relleu les fortaleses de La Bonne:
• Creativitat en continguts
• Flexibilitat laboral
• Decisions col·lectives en la programació
Fem casa, fem llar a través de la pràctica relacional amb totes les 
dones que transiten per La Bonne que són afins al nostres valors, 
generant un espai de confort i de relació i creant una comunitat 
molt diversa capaç de fer que les cultures es moguin cap a allà on 
volem.
La Bonne és un lloc d’intersecció i aquesta és la nostra gran 
singularitat, capaç de ser una obra de creació en sí mateixa.
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Àrees de La Bonne  i organització interna

Organigrama de La Bonne
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Activitats 2020 

Les activitats del CCDFB La Bonne es planifiquen i s’organitzen segons les àrees. 
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Àrea d’audiovisuals

LABORATORI FEMINISTA DE CREACIÓ DOCUMENTAL
 
El Laboratori Feminista de Creació Documental vol ser un 
espai on més enllà d’adquirir coneixements al voltant de 
la realització documental, s’aprofundeixi en les cinètiques 
feministes com a font de debat i reflexió, que es traslladin 
després en la realització, tant en la manera de plantejar 
els continguts com en les seves estratègies narratives. 
Volem impulsar aquest espai d’aprenentatge i que tingui 
una perspectiva crítica que permeti generar un grup 
d’investigació per entrar amb profunditat en la matèria, amb 
l’objectiu de realitzar creacions documentals innovadores i 
atrevides, amb l’acompanyament de les millors professionals 
de l’entorn audiovisual i del marc de pensament que 
ofereixen els feminismes avui.
 La segona edició del Lab, iniciada la tardor del 2019, havia 
de finalitzar al juny del 2020, però el confinament va fer 
impedir que es poguessin dur a terme algunes sessions 
pràctiques i els rodatges dels projectes de les alumnes. Per 
aquesta raó, durant la tardor es van reprendre les sessions 
pendents.
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EINES AUDIOVISUALS

La situació derivada del COVID-19 va provocar que les Eines 
Audiovisuals 2020 quedessin ajornades i es reformulessin 
els tallers inicials a partir del mes de maig. Des de La Bonne 
es va donar el tret de sortida a les Eines Audiovisuals Online 
a través de trobades en línia i de la connexió des de la 
distància a la cultura i els feminismes. El balanç del 2020 de 
formacions organitzades en línia és:
• Dos edicions de La llavor. L’origen de la meva idea. 

Amb Carla Subirana 
• Stop-motion: la màgia de les imatges en moviment. 

Amb Lyona Ivanova 
• El muntatge en el cinema documental amb Mariona 

Solé 
• Dos tallers d’Escriptura Documental amb Laia Manresa.

La Bonne ha dut a terme un conjunt de formacions 
tècniques	 específiques destinades a donar a les 
alumnes els coneixements necessaris per a desenvolupar-
se de manera autònoma en l’àmbit treballat. Tots ells 
han permès a les alumnes impulsar els seus projectes 
personals i professionals, adaptant-se a les innovacions 
i els fluxos dels sectors de l’audiovisual i de l’espectacle, 
proporcionant un ensenyament de qualitat, adaptat a les 
necessitats professionals, tècniques i artístiques de les 
alumnes i fomentant el reciclatge de coneixements de 
professionals en actiu.
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RÀDIO PAQUITA

Ràdio Paquita és la utilització de la ràdio i de les noves 

tecnologies més enllà de la pròpia comunicació com a mitjà 
d’expressió, intervenció i visibilització social, explorant 
vies com la de l’art, la poesia, la literatura i també com 

eina de recuperació de la memòria històrica cultural de 

les artistes dones del districte que en el seu moment, pel 

context social, no van ser reconegudes ni visibilitzades.

A La Bonne, apostem doncs per un model de ràdio lliure, 

horitzontal, comunitària i participativa, en la qual convidem 

a participar a totes les dones que formen part de la nostra 

comunitat, a les entitats culturals que transiten per l’edifici 

de la Bonnemaison o que conviuen al barri de Sant Pere, 

Santa Caterina i la Ribera, així com a totes aquelles que 

tinguin ganes de presentar les seves propostes per a realitzar 

programes de caràcter continuat o en format monogràfic.

Aquest 2019 s’han dut a terme reformes per actualitzar 

Estàs escoltant Ràdio Paquita. 
Fes play!

LA AMIGA DE MI AMIGA

Durant el 2020, entitats amigues i còmplices de La Bonne 
han dut a terme diferents podcast que es poden escoltar a 
través de les plataformes Ivoox i a la web de La Bonne i s’ha 
tirat endavant la primera convocatòria de residències de 
Ràdio Paquita, amb un balanç molt positiu.  
Es tracta de: 
La amiga de mi amiga
Sindipodcast, un episodi mensual creat per les companyes 
de Sindillar que posa al centre les reflexions de confinament 
cuiades a foc lent. Episodis
Sindipodcast Confinadas sí, derrotadas nunca
Sindipodcast Queremos papeles y flores
Sindipodcast Luchas y alianzas que se entre-cruzan

RADIOFÒNIQUES

També s’ha dut a terme el curs Radiofòniques a càrrec de 
Doris Boira en format semipresencial per apropar les dones 
a la ràdio. El curs presenta l’accés a coneixements bàsics per 
poder fer un programa de ràdio des de coneixement del 
mitjà radiofònic (elements del discurs radiofònic), explorant 
què volem comunicar (missatge) i com podem fer-ho 
(gèneres radiofònics), així com a qui adreçar-se (audiència 
potencial) amb un llenguatge inclusiu. La formació és un 
acompanyament a la creació d’un programa de ràdio/
podcast des de diversos formats/gèneres per a generar un 
discurs propi, i combina el marc teòric i el pràctic.
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RÀDIO PAQUITA A XRCB

El mes de setembre Ràdio Paquita es va incorporar 
a la XRCB, la Xarxa de Ràdios Comunitàries de 
Barcelona. Es tracta d’un projecte no comercial del 
programa Cultura Viva de l’Ajuntament de Barcelona 
que té com a objectiu fer un mapatge de ràdios de la 
ciutat legitimant el seu paper com a mitjà que dona 
veu a diferents escenes i comunitats culturals.

CURTS EN FEMENÍ: LA REIVINDICACIÓ D’UN 
FORMAT 

Seguiment en streaming de la taula rodona 
organitzada juntament amb la Mostra.

Amb la participació de:
• Claudia Costafreda (directora de Benidorm 

2017)
• Irene Moray (directora de Suc de síndria)
• Eli Dubé (coordinadora d’Acció Curts, de Dones 

Visuals)
• Míriam Porté (productora de Suc de síndria)
• Modera María Zafra, de l’equip de La Mostra.
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PREMI JOVES CREADORES

La Bonne convoca el Premi Joves Creadores, destinat 
a les joves creadores de la ciutat de Barcelona. Amb la 
col·laboracióde la Regidoria de Feminismes i LGTBI de 
l’Ajuntament de BCN, continuem incentivant la producciói 
la creació audiovisual de les dones, una de les línies 
imprescindibles del nostre treball com centre de cultura. 
El projecte premiat rep una dotacióde 5000 euros per a 
realitzar la proposta presentada, així com una residència 
tècnica a La Bonne per dur a terme la postproducció. Les 
guanyadores tambéparticipen d’una mistress class amb 
una directora o realitzadora audiovisual. L’1 de desembre 
va tenir lloc el Lliurament del Premi Joves Creadores 2020 
en streaming des de La Bonne, presentat per Alícia Reyero. 

El projecte documental de Júlia Riq resulta el guanyador 
d’aquesta edició, en la que les membres del jurat han 
decidit fer menció especial als projectes de Carmen Molina i 
Sarai Rua. El retrat de la tasca de les dones-guarda als refugis 
de muntanya del Pirineu català, de Júlia Riq, ha estat el relat 
fílmic escollit per les membres del Jurat i per tant el que s’ha 
emportat el guardó del Premi Joves Creadores d’enguany. 
Aquest, vol reivindicar la força de les dones que han quedat 
a l’ombra de les llars de muntanya i que representen el caliu, 
la protecció i la cura de totes aquelles persones que s’hi 
endinsen. Per altra banda, les membres del Jurat conformat 
per Alba Cros, Alba Bosch Duran, Matilde Albarracín Soto, 
Núria Aidelman i Heidi Ramírez; han decidit fer menció 
especial a la proposta “Cobertes” de Carmen Molina, el 
qual vol donar a conèixer l’espai d’aixopluc “Metzineres”, i 
al projecte “Hasta en mis sueños”de Sarai Rua, que aborda 
la necessitat i la pèrdua de l’habitatge des de la recerca de 
diferents narratives.

PREESTRENA (B)ELLAS
El 21 de setembre va tenir lloc la preestrena als 
Cinemes Girona de Barcelona del curtmetratge 
guanyador del Premi Joves creadores 2019, el 
projecte de vídeoart-documental (B)ellas, de Cla-
ra Rodríguez i Laia Suru. (B)ellas vol ser una sim-
fonia visual que reflexiona sobre la concepció del 
propi cos, plantant cara a l’estereotip que única-
ment concep a les dones d’edat avançada com a 
éssers complaents, vulnerables i dependents. (B)
ellas, és doncs una reivindicació del dret de les 
dones a envellir.

CONVOCATÒRIA 2020
L’any 2019 es va dedicar el premi a reivindicar els 
cossos com a temple i com a font de plaer, i el 
2020 s’ha escollit el concepte de llar com a espai 
d’acollida, recés i refugi i com a espai físic i sim-
bòlic. Sota el lema “Les nostres cases, les nostres 
cures”, reivindiquem cases vivibles des d’una pràc-
tica feminista, antiracista i anticolonial. Enguany, 
immerses en aquest present fràgil i després d’uns 
mesos on la llar s’ha convertit més que mai en 
un espai d’acollida, de recés de l’intempèrie, de 
refugi, però també de conflicte, de desequilibris i 
reivindicacions, volem posar la temàtica al centre 
de les nostres cases com a espai físic i simbòlic, 
i amb elles, les cures que hi desenvolupem per a 
sostenir-nos, a nosaltres mateixes i a les persones 
que ens hi acompanyen.
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PROJECTES EN RESIDÈNCIA
Des de l’Àrea d’Audiovisuals, es posa l’accent en una 

cessió d’espais per al desenvolupament d’un projecte 

concret. Es faciliten l’espai i els recursos per tal de que el 

projecte seleccionat pugui realitzar-se en un temps concret. 

Fòrmula més dinàmica on orbiten diferents creadores i on es 

produeix una renovacióconstant d’artistes. Les residències 

de postproducció acollides el 2020 són les següents:

STANDING IN THE SUN 
Uma Bunnag
Gravació del tema “Standing in the sun”.

COLORES
Postproducció del curtmetratge “Colores, una 
història que s’explica millor en blanc i negre”, que vol 
reflexionar sobre el racisme i la xenofòbia interioritzada 
transmesa a la infància.

Àrea de residències
Residències audiovisuals

LOS EVENTOS 
Yaiza Berrocal
Residència tècnica per al muntatge del documental 
“Los eventos”, un llargmetratge sobre el desarrelament 
de la vida al camp des de la perspectiva d’Hontanillas, 
un poble de Guadalajara abandonat a finals dels 
setanta. Amb el documental i des de l’arqueologia, 
la directora pretén posar llum a la coexistència dels 
diferents elements que determinen el present del 
poble, els quals lluiten per recuperar un passat perdut 
mentre una dona solitària, prova d’escriure’n el futur.

LIFE WITHIN
Ariadna Relea i Mariona Guiu
Residència tècnica d’edició d’aquest llarg 
documental, que vol explorar l’univers interior de 
quinze documentalistes d’arreu del món; persones, 
que avesades a observar la vida de les altres, narren 
aquesta vegada des de dins, compartint-nos l’única 
imatge que veuen des de la finestra de casa seva. 
Com és viure confinada a Barcelona, Milà, Moscou, La 
Habana, Lima, São Paulo, New York, Kigali, Alexandria, 
Hong Kong, Pekín o Melbourne?
“Life within” és un documental col·laboratiu que vol 
narrar a través de situacions més o menys poètiques 
i quotidianes, les preocupacions i interrogants de la 
realitat que ens sacseja, en un relat íntim que ens 
ofereix diferents perspectives de la crisi actual des 
dels cinc continents.
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Residències radiofòniques

Les instal·lacions de producció i postproducció de 
so de Ràdio Paquita són utilitzades per les entitats 
que col·laboren amb La Bonne i des del 2020 també 
pels projectes en residència. Les convocatòries de 
residències de ràdio neixen amb l’objectiu de tornar 
a ser l’altaveu de persones i col·lectius feministes que 
vulguin compartir els seus discursos, sabers i espais. 
La primera convocatòria s’engega el mes de febrer i és 
de temàtica i format lliure. 

Algunes de les residents que han gravat programa a 
La Bonne son les següents:

EMBARBUSSADORES | Mariam Daoudah, Oumayma 
Bouamar, Mary Grace Hernandez, Misbah Yousaf
Podcast on compartim vivències i opinions sobre 
néixer i créixer a Barcelona com a filles de migrants 
d’origen filipí, magrebí, dominicà i pakistanès.

Embarbussadores | Batut de maduixes pansides

CITA PREVIA | Angeline Giusto, Maritza Soré, 
Consuelo Montecinos
Programa de conversa per visibilitar i qüestionar 
el racisme que existeix a l’Estat espanyol i l’ordre 
establert des d’una perspectiva feminista.

Cita previa | Empezar por cuestionarlo todo

DIMECRES ROIG | Carla Parmo
Podcast dedicat a explorar els aspectes socials que 
encara rodegen el cicle menstrual. Amb esperit 
crític, informatiu, però informal, la Carla entrevista 
a persones menstruants que parlen des del punt de 
vista tant acadèmic com des de l’experiència propia.

Dimecres Roig | El líquid blau (amb Mireia Sabadell)

EPÍSTOLES | Elena, Irene i Eli
Epístoles neix enmig d’aquests temps de pandèmia 
com una correspondència radiofònica on tres 
amigues es cartejen per comentar les seves realitats, 
analitzant anglicismes i eufemismes millennials que 
intenten posar purpurina a una actualitat cada dia 
més precària.

Epístoles | Unboxing

APORTANT LLUM A LA CIÈNCIA DES DELS 
FEMINISMES | Luciferases
Les Luciferases és un col·lectiu conformat per dues 
dones que treballen per aportar llum a la ciència, 
fent visibles a les científiques i divulgant ciència amb 
perspectiva social i feminista. 

Aportant llum a la ciència des dels feminismes | La 
salut, relat sonor
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Residències Escèniques

CONVOCATÒRIA #BONNESCÈNIQUES 2020

Les Bonnescèniques son residències que fan possible 
a les companyies crear en bones condicions i gaudir 
d’un suport logístic, tècnic i promocional, a més d’un 
espai d’exhibició. S’ofereix a les companyies l’espai i 
els recursos tècnics necessaris per a l’assaig i producció 
del seu projecte escènic. A més és un espai on poder 
acabar tècnicament el procés de creació dels seus 
espectacles on podran exhibir-lo durant 4 dies. 

A les Bonnescèniques portem tres anys treballant amb 
l’Antic Teatre – Espai de Creació, centre Cultural i 
Social independent ubicat en ple centre de Barcelona 
i ampliant la xarxa de relacions vinculada als espais de 
creació escènica de la ciutat, com l’Espai Escènic Joan 
Brossa o Teatre Lliure. La nova convocatòria es va obrir 
el mes de desembre per donar suport a la creació, 
divulgació i desenvolupament de les arts escèniques.

Aquest any hem tingut en residència a l’actriu i 
dramaturga Silvia Albert Sopale, assajant el seu 
espectacle, Blackface y otras verguenzas i a la 
companyia Comando Señoras amb l’espectacle Ritos 
de amor y guerra.
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RITOS DE AMOR Y GUERRA
Comando Señoras
Després d’una primera versió resultant del taller de 
creació impartit per l’Alicia Reyero durant el 2019 i 
també com a final de la seva residència de tres mesos 
a La Bonne, Comando Señoras presenten Ritos de 
Amor y Guerra el gener del 2020 a La Sala. 
A través d’un viatge on transitem per realitat i ficció, 
20 senyores en escena de diferents edats ens guien 
per un procés de guerra, un ritual col·lectiu a temps 
real.

BLACKFACE Y OTRAS VERGÜENZAS
Silvia Albert Sopale 
Silvia Albert Sopale estrena el resultat de la residència 
artística realitzada el desembre del 2019 a la sala de 
l’Antic Teatre. Ofereix la seva mirada crítica sobre la 
“història oficial” de la comunitat afrodescendent a 
Espanya. Partint de celebracions i fets que resulten 
racistes, la creadora vol qüestionar i posar de relleu 
com aquests impacten en l’imaginari cultural de la 
societat. 
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CONTESTED DESIRES

Projecte col·laboratiu que explora les nostres històries colonials 

i l’impacte que han tingut en la nostra comprensió del 

patrimoni i la identitat cultural europeus a través de l’art visual 

contemporani. En un context de creixement del populisme 

d’extrema dreta, la diversitat i l’expansió de les nostres 

comunitats continuen complint amb el joc de poder de la por, 

la discriminació i l’exclusió. 

La Bonne participa a la proposta transnacional liderada per D6 

(Regne Unit) amb ECCOM (Itàlia), Xarkis Festival (Xipre), LAC 

(Portugal) i Fresh Milk (Barbados), forjada amb l’ànim d’explorar 

com i de quina manera la nostra herència colonial, tantes 

vegades disputada, ha influenciat en la comprensió de les 

cultures contemporànies europees, a través de les arts visuals.

 

Les artistes multidisciplinars catalanes Monica Rikić i Anna 

Carreras Sales van ser les seleccionades per a participar al 

programa de residències artístiques, junt a d’altres artistes 

internacionals, organitzat en el marc del Contested Desires. 

El febrer de 2020 va tenir lloc el procés de selecció de les 

obres presentades a la convocatòria audiovisual, i les quals es 

presentaran públicament el 2021. També va tenir lloc el primer 

capacity building del projecte a Lagos (Portugal) i la primera 

residència artística a la qual van participar: Anna Carreras (SP), 

Akeelah (UK) i Stelios (CY). La residència es va acabar el 12 de 

març i no es va poder realitzar l’exposició dels treballs de les 3 

artistes, la qual es va aplaçar a la tardor del 2021.

Àrea projectes europeus DECIDES Europe

Des de La Bonne ens hem encarregat del video 
promocional del projecte junt amb les nostres 
col·laboradores Sònia Armengol (realització, cámara i 
muntatge) i Mar Zapata (so directe) . De la mateixa 
manera, hem estat presents durant tot el procés que 
ens ha portat a idear, gravar i editar tres vídeos en 
format documental, que relaten les experiències 
viscudes a Barcelona, Madrid, Bucarest i Aarhus.

MEMEX

MEMEX és un projecte que promou la cohesió social 
a través d’eines de col·laboració relacionades amb el 
patrimoni. A través de MEMEX busquem aconseguir 
un accés inclusiu al patrimoni cultural i generar xarxes 
entre diferents col·lectius. L’objectiu del projecte 
és compartir experiències i memòries personals en 
suports digitals, i vincular-les al patrimoni cultural 
europeu preexitent a través d’una mirada contra-
hegemònica.
S’està treballant també en el desenvolupament d’una 
aplicació que permeti a les usuàries crear i visualitzar 
històries relacionades amb records i experiències 
personals i/o col·lectives. Aquesta eina s’està 
dissenyant en funció de les necessitats de la 
comunitat, sempre en termes de col·laboració, 
inclusió, accés i compromís.
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Àrea viver de projectes
EDITADONA

El projecte Wikidones continua enllaçat amb el 
BornLab (Laboratori Ciutadà de Memòries) del Born 
CCM.
En aquesta trobada per editar la Viquipèdia amb 
mirada feminista va ser una sessió de recerca i treball 
compartit i va  connectar Wikidones, membres de 
Sindillar, Wikidones Les Corts i WikiLesbis Ciutat Vella, 
i es va comptar amb la mentoria tècnica d’ Amical 
Wikipedia - Espai Viquidones UPF.

SUBVERTINT EL BIAIX DE GÈNERE. MEMÒRIA 
WIKIDONES 2020

Aquest 2020 s’han realitzat dos editadones  de 
Wikidones: “Memòries recents del Centre de Cultura 
de Dones Francesca Bonnemaison”, al gener i 
“Genealogies lesbianes de la ciutat” al novembre, amb 
la mentoria de continguts de Sindillar i Layla Dwowkin 
de La Laberinta, la mentoria tècnica d’Ester Bonet de 
Viquidones UPF, Art i Feminisme i Amical Wikipèdia 
i en el marc BornLab, programa de proximitat del 
BornCCM i el Festival Visibles.

En la primera  trobada s’han testimoniat diferents 
experiències col·lectives i de programació cultural que 
s’han donat des de l’obertura del Centre de Cultura 
de Dones Francesca Bonnemaison l’any 2003. A la 
trobada s’han introduït a la Wikipedia l’entrada sobre 
el col·lectiu Sindillar i s’ha millorat l’entrada del Centre 
de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. S’han 
modificat i completat les entrades  de les Primeres 
Jornades Catalanes de les Dones i de la tancada 
migrant del 2001 i s’han inclòs imatges per mirar 
reequilibrar els biaixos racials i de gènere d’aquestes 
entrades alhora que s’hi han inclòs les categories: 
dona, migració i cultura.

45



Arts escèniques 
visiBLES. FESTIVAL DE CULTURES LESBIANES

L’any 2020 no es va poder celebrar el visibLES de la 
mateixa manera que les edicions anteriors, sinó que 
es va posposar del 2 al 15 de novembre en format 
online.

Un espai de trobada, conspiració, reflexió, diversió, 
subversió, excitació, relaxació, protecció, seducció, 
emancipació, degustaciói sobretot rebel·liócultural, 
amorosa i radical, que ens ha posat en relacióa mon-
ges, virreines, cabareteres, dj’s de Londres, bandes 
de Barna, raperes de Cuba, artistes sordes, filles de 
lesbianes, putes, tortas i travas, vj’s, pianistes, poetes 
gallegues, preses bolleres, cineastes keniates, treba-
lladores de la llar, llibreteres, artesanes, cambreres, 
sonidistes, intèrprets i infinitats subversives. Necessari 
i diferent a les edicions anteriors, condicionat per les 
restriccions de la presencialitat.

EINES I MESURES PER UN ÀMBIT CULTURAL LLIURE 
DE VIOLÈNCIES MASCLISTES

Acte presencial amb seguiment en streaming. 
Projecte gestat en col·laboració amb la psicòloga Anna 
Lloret i amb la comunicadora cultural Mireia Mora amb 
l’objectiu de transformar equipaments culturals i empreses 
del sector amb una cultura feminista interseccional. 
Les eines proposades sorgeixen de l’anàlisis de quatre 
equipaments i entitats i les seves experiències. L’acte va 
tenir lloc el 24 de novembre i va consistir en una conversa 
entre Lloret,  Marta Vergonyós i algunes de les entitats 
que hi van prendre part, i la projecció del documental 
de la performance “Resistencias contra la violència 
patriarcal y racista”, creat per les companyes de Sindillar.

Presentacions
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Altres activitats
TROBADA AMB L’ESCRIPTORA  LAMA TSULTRIM

El grup de meditadores que es troba mensualment 
a la Sala Trobades va rebre la visita de l’escriptora i 
practicant del mandala de Dhagpo Kagyu Ling el 
15 i 16 de febrer. Tsultrim, que ha visitat La Bonne 
en ocasions anteriors, practica budisme tibetà i 
imparteix formacions sobre “la meditació de l’amor i 
la compassió”.

CURS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA

Aquest 2020 s’ha dut a terme el curs online d’iniciació 
a la Llengua de Signes Catalana (LSC) amb Berta 
Frigola Solé.

SINDILLAR. ENCUENTRO ESTATAL DE ACCIÓN 
POLÍTICA

El 17 i 18 d’octubre, les companyes de Sindillar van 
celebrar a La Bonne la trobada estatal d’Acció Política 
de treballadores de la llar i les cures.

La trobada va reunir associacions i col·lectius d’arreu 
del territori amb l’objectiu de reforçar vincles i 
generar estratègies per a la reivindicació dels drets 
com a dones treballadores de la llar, i va permetre la 
realització de dinàmiques grupals per l’intercanvi de 
propostes i la reflexió col·lectiva.
Les activitats organitzades van tenir lloc durant tot el 
cap de setmana, i es van estructurar a partir de taules 
rodones organitzades per les diferents associacions 
participants.
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ENCÀRRECS

#NoCallis #Som8deMarç. 

Campanya per l’Institut Català de les Dones en 
el marc del 8 de març. 
 
En aquesa edició, des de l’Institut Català de 
les Dones s’ha volgut posar de manifest la 
feminització de la pobresa en l’àmbit laboral. 
Una producció de La Bonne i Mayca Sanz, amb 
Olga Capdevila en el disseny del cartell.

SINDILLAR. TROBADA DE LA TRONCA

Cap pandèmia pot aturar la sororitat que ens 
amalgama per celebrar la vida juntes. Per celebrar 
l’inici de les festes de Nadal s’ha organitzat una 
activitat per a totes les edats amb la tronca com a 
protagonista. la tronca ha revifat una vegada més 
els desitjos de justícia i papers per a totes.
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8 MARÇ 

La nostra pràctica és la de visibilitzar el món que 
volem des de la cultura i creació feminista. Per 
això, un dia com el 8M, sortim a celebrar-nos.

La Bonne i Sindillar es sumen a la Vaga Feminista  
organitzant una camió amb música el qual serveix 
de punt de trobada per a molts col·lectius amb 
els que col·laborem. 

Un any més hem sortit amb la Vulva Blava al 
carrer. Amb totes les companyes ens hem tornat 
a ajuntar i hem ocupat els carrers de Barcelona, 
per celebrar la llibertat de ser dones. 
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Àrea d’espais
SALES DE TROBADA I/O ASSAIG

La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison, espai de trobada, d’intercanvi i de 
creació de les aportacions culturals de les dones, 
disposa de sales habilitades per crear i mostrar 
tot tipus d’activitats: representacions teatrals, 
concerts, reunions, conferències, activitats de 
dansa o d’arts plàstiques, etc. 
Els espais són els que a continuació es relacionen 
per planta i superfície:
 
• Superfícíe 519,20 m2 de la planta segona
• 
• Superfícíe 316,18 m2 de la planta tercera
• 
• Superfícíe 23,73 m2 de les dependències 

subterrànies  amb funcions de magatzem.

Aquests espais mencionats, són gestionats 
directament des del despatx de gestadores 
de La Bonne. A més dels espais descrits, la 
Diputació de Barcelona cedeix a la Bonne, sense 
contraprestació econòmica, l’ús del pati i de les 
sales de teatre “La Sala” i “La Cuina”, de l’edifici 
E. F. Bonnemaison:
 La Sala
 La Cuina
 El pati

Per fer ús d’aquestes sales, La Bonne ha de 
seguir el procediment vigent establert per a 
la petició de sales, dirigint-se a la Unitat de 
Serveis Generals de l’edifici. És obligatori omplir 
el formulari corresponent, donant compte de 
les característiques de l’acte a celebrar, i on 
s’indiquen les obligacions i els drets per a fer ús 
de la cessió esporàdica dels espais

• L’àrea d’espais requereix d’una mirada especial 
ja que es tracta de l’àrea on s’intersecciona 
la vida del centre pràcticament en la seva 
totalitat. És l’àrea que:

• Té cura de la producció dels projectes propis 
durant la seva execució: calendarització, 
reserva espai, contractació i seguiment de 
l’acompanyament tècnic si s’escau.

• Relació amb les residents i les entitats: un gran 
volum de l’activitat del dia a dia és la reserva 
d’espais per a les entitats sòciAmigues que 
executen els seus projectes a L Bonne. 

• Relació amb l’àrea de Patrimoni i Logística de 
l’edifici.

La gestió, calendarització i relació amb les entitats, 
es porta a terme per les responsables dels espais 
del despatx de gestadores. 
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SALA VALLESPÍ (2ª planta)
143 m2

SALA GRAN (3ª planta) 
142 m2

Amfiteatres a la planta baixa
La Cuina
Superfície: 174 m2
Capacitat: 135 persones i dos cadires de rodes

La Sala
Superfície: 490 m2
Capacitat: 268 persones i dos cadires de rodes
Dimensions escenari:
Amplada màxima: 12,55 mts
Fons desde boca: 17,10 mts

El projecte CowBonne vol impulsar l’emprenedoria i projectes d’autoocu-
pació, oferint un espai de formació, orientació, emprenedoria i relació. Es 
vol generar i acompanyar projectes que vinculin col·lectius de dones en risc 
d’exclusió amb dones emprenedores del sector de la cultura i les noves 
tecnologies. 
S’ha creat un entorn favorable per a què dones de tots els nivells socials pu-
guin desenvolupar el seu talent i emprenedoria ampliant els sectors en què 
les dones amb risc d’exclusió social emprenen tradicionalment. D’aquesta 
manera, s’acceleren els processos d’emprenedoria a través de l’intercanvi 
entre dones transformant projectes incipients en negocis exitosos i vincu-
lar-los a altres projectes i empreses. Aquest espai provoca posar en contacte 
col·lectius diversos per a què desenvolupin projectes conjunts. El CowBonne 
va estar actiu fins el 15 de març de 2020.

ENTITATS USUÀRIES DELS ESPAIS

Antígona
Calala Fons de Dones
Colectivo Afrofeminista
Dewinter
Diari ARA
Dones visuals
Drac Màgic
Hibiscus Asociación de Afroespañolas y Afrodescendientes
Intersindical-csc.cat
La TREMENDA
Meditació amb Yolanda Benito (3 sessions 7 assistens)
Miquel Missé
Mostra Internacional Films Dones de Barcelona
QSL Serveis Culturals
Recursos d’Animació Intercultural
Sindillar

CowBonne
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Activitats suspeses 
per la pandèmia

ACTIVITATS INTERNES

Residència Premi Joves Creadores

Sessió extra de so LABFEMDOC

Reunions de coordinació Equip Bonne

Reunions Direcció d’Art Visibles

Reunions La Tremenda

Assemblees Sindillar 

Sessions Teatro de las Oprimidas

Trobades Dones Visuals

Reunions Projecte Memex

Meditació

Reconstruir la ficció amb Alícia Reyero

ACTIVITATS EXTERNES

Cursos de facilitació Fil a l’Agulla

Cursos Kung Fu Feminista

Jornades Feministes Intersindical-CSC

Ecofeminisme. Pràctiques ecofeministes a la ciutat

Ecofeminisme. Conversa amb Alicia Puleo

Alícia en un món realxw

Sessions sobre la sostrecció internacional de menors i el nou 

reglament de la UE

Maternidades Migrantes

Rodatge videoclip “Spider”

Registre total activitats: 35

Total aforament previst: 975 usuàries
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Activitats en números
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Mitjans i recursos

Com ens financem? Finançament
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Subvencions Balanç de la situació
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Comunicació

La comunicació a La Bonne és una eina estratègica fonamental per tal de 
visibilitzar tot allò que ofereix i que realitza l’entitat: si no comuniques, no 
existeixes. En una societat globalitzada i connectada, és vital saber mostrar-
se i saber comunicar-se amb els públics. Enguany hem hagut d’afrontar les 
dificultats que ens ha portat la pandèmia de la COVID-19, però també ens ha 
servit per repensar i readaptar la comunicació a un món digitalitzat, fent ús de 
noves plataformes i noves estratègies comunicatives que fins ara no havíem 
utilitzat.
Per tal d’aconseguir uns bons resultats a nivell comunicatiu, La Bonne compta 
amb una àrea de comunicació que gestiona les diverses eines i plataformes 
amb les que treballem, format per dues persones l’any 2020.

Com ens comuniquem? Objectius
• Donar una imatge pròpia a La Bonne que la 

doti d’identitat i reconeixement.
• Crear i mantenir un lligam amb totes les 

persones i organitzacions que formen part del 
funcionament intern i extern de La Bonne

• Difondre la raó de ser de La Bonne com a 
espai de trobada, intercanvi i creació de 
projectes culturals feministes a nous segments 
de públics

• Agrupar la informació de l’activitat diària de 
La Bonne i la transformar-la en missatges clars 
i directes

• Estandaritzar tots els processos comunicatius 
que es generen a l’interior de l’organització

• Crear i gestionar i fer el seguiment de 
campanyes de comunicació per esdeveniments 
o accions específiques
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Recursos utilitzats
Mailchimp: Butlletí mensual
es continua enviant un butlletí mensual amb les notícies i novetats de 
l’activitat de La Bonne
S’opta per enviat newsletters específiques en el cas d’activitats 
importants que ho requereixin: Eines Audiovisuals, comunicats 
específics degut a la COVID-19, VisibLES, campanya La Bonne no es 
toca, convocatòria Bonnescèniques i residències.
Xarxes socials
Els perfils propis de La Bonne a Instagram, Facebook i Twitter segueixen 
sent els canals principals de comunicació externa. Es continua amb 
l’estratègia comunicativa de l’any 2019 però es dona cada vegada més 
pes al material gràfic i les càpsules audiovisuals. Notem que el pes 
de Facebook cada vegada és menys i que plataformes com Instagram 
guanyen seguidors.
Nous suports audiovisuals: l’streaming. 
D’altra banda, guanya pes el suport audiovisual en directe amb la 
realització de cursos i presentacions a través de videotrucades, la 
gravació i l’enregistrament d’esdeveniments semipresencials.
Pàgina web (www.labonne.org). Es posa en marxa la renovació del 
disseny de la pàgina web de La Bonne i es fan les últims modificacions 
per a una millor experiència de les visites. Es vol donar un rol més 
central a l’apartat de notícies, on s’hi recullen les novetats de La Bonne.

Accions de l’àrea de comunicació 2020

Gestió i manteniment de XXSS. En part a causa de la situació 
de virtualitat accelerada i provocada per la pandèmia, les xarxes 
socials es converteixen en el principal canal no només per a difondre 
accions i contingut propi de La Bonne, sinó sobretot per a mantenir 
viva l’activitat i la relació bidireccional amb les col·laboradores.  
Els seguidors de Twitter i Instagram, que propicien l’immediatesa 
i la prevalència de la imatge, continuen creixent, però Facebook 
s’estanca.
Nous formats audiovisuals: actes en streaming. 
25N - Taula rodona en streaming presentant el protocol “ Eines i 
mesures contra les violències masclistes en l’entorn laboral per a 
entitats culturals”. Conversa entre l’Anna Lloret i la Marta Vergonyós. 
Emissió en directe del Lliurament del Premi Joves Creadores i Taula 
rodona “Les nostres cases i les nostres cures”, amb una petita part 
de l’assistència presencial per part de les premiades. 
Taula rodona des de Radio Paquita en streaming - Curts en femení
Nous suports radiofònics: Ivoox: fins a mitjans de l’any 2019 els 
podcasts de Ràdio Paquita es podien consultar a la pàgina web, 
però no eren presents en cap altra plataforma d’àudio. El febrer de 
2020 s’engega un perfil de La Bonne a la plataforma d’àudio Ivoox, 
connectat amb Ràdio Paquita. El perfil aconsegueix 548 descàrregues 
de la programació pròpia. L’estiu de 2020 es comença a formar part 
de la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona. 
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Formateig	de	peces	gràfiques	per	xarxes,	creació	de	gifs	i	vídeos.	
Comunicar a XXSS també implica adaptar els materials gràfics als formats 
que ens demana la plataforma. L’àrea de comunicació s’encarrega de 
pensar i fer els formats de cada xarxa, així com també de càpsules de 
vídeo com a material de difusió.

Entrades i manteniment del Web 
Implica redacció de notícies, anuncis d’activitats, programació de La 
Bonne, cròniques d’esdeveniments. També cuidar la línia estètica de La 
Bonne i adaptar-la al web.

Mailing butlletins
Enviament de newsletters amb algunes de les activitats de La Bonne 
a la BBDD de sòciAmigues i sòcies Simpatitzants: Vis a Bis, Eines 
Audiovisuals, LabFemDoc, VisibLES, comunicats i campanyes, etc.
Butlletí mensual amb propostes destacades i promocions.

Enviament de newsletters amb algunes de les activitats de La Bonne 
a la BBDD de sòciAmigues i sòcies Simpatitzants: Vis a Bis, Eines 
Audiovisuals, LabFemDoc, VisibLES, comunicats i campanyes, etc.
Butlletí mensual amb propostes destacades i promocions.

DADES
Xarxes socials

Instagram: 4.817 (+86,6%)
Facebook: 10.475 (+2,47%)
Twitter: 6.358 (+12,61%)
iVoox: 548 descàrregues (+100%)
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